Wrocław, dnia 20 kwietnia 2021 r.

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI
IF-AB.7840.2.4.202 l.JT

OBWIESZCZENIE WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO
N a podstawie art. 36a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity:
Dz. U. z 2020 r. poz. 1333, z późn. zm.) w związku z art. 4 ust. 1, art. 7 ust. 1, art. 13 ust. 1
ustawy z dnia 8 lipca 2010 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji
w zakresie budowli przeciwpowodziowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r., poz. 484) oraz art.
49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst
jednolity: Dz. U. z 2020 r., poz. 256, z późn. zm.),

zawiadamiam
że na wniosek Inwestora - Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny
Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu, działającego przez pełnomocnika Pana Dariusza
Figurę, z dnia 12 lutego 2021 r. (data wpływu: 15 lutego 2021 r.) zostało wszczęte
postępowanie w sprawie zmiany ostatecznej decyzji Wojewody Dolnośląskiego z dnia
28 czerwca 2017 r., Nr 13/17, udzielającej pozwolenia na realizację inwestycji w zakresie
budowli przeciwpowodziowych dla zamierzenia budowlanego pn.: Budowa suchego
zbiornika przeciwpowodziowego Szalejów Górny na rzece Bystrzycy Dusznickiej
(Minister Infrastruktury i Budownictwa decyzją z dnia 26 października 2017 r., znak:
DLI.3.6621.58.2017.PK.7, uchylił w części i orzekł co do istoty oraz utrzymał w mocy
w pozostałej części przedmiotową decyzję) w zakresie zmiany terminu rozbiórki istniejących
obiektów budowlanych nieprzewidzianych do dalszego użytkowania oraz tymczasowych
obiektów budowlanych.
W związku z powyższym, zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego,
wskazuję dzień 22 kwietnia 2021 r. - data ukazania się obwieszczenia na tablicy ogłoszeń
Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu, Urzędu Gminy Kłodzko, na stronach
internetowych wymienionych Urzędów. Zawiadomienie niniejsze po upływie czternastu dni
od wskazanego powyżej terminu uważa się za dokonane ze skutkiem prawnym z dniem
6 maja 2021 r.
W myśl art. 10 § 1 ustawy - Kodeks postępowania administracyjnego, strony
postępowania mają prawo do czynnego w nim udziału, przeglądania akt sprawy oraz
składania wniosków i uwag w terminie siedmiu dni od dnia zawiadomienia w drodze
publicznego obwieszczenia.
Z dokumentacją sprawy można zapoznać się w siedzibie Dolnośląskiego Urzędu
Wojewódzkiego we Wrocławiu - plac Powstańców Warszawy 1, pok. 2103 (kancelaria).
Strony postępowania będą przyjmowane wyłącznie po uprzednim umówieniu terminu wizyty
telefonicznie lub e-mailowo: 71 340 65 86, (e-mail: i.tabisz@duw.pl) .
Zasady bezpośredniej obsługi klienta w Dolnośląskim Urzędzie Wojewódzkim
we Wrocławiu znajdują się na stronie internetowej www.duw.pl w zakładce „obsługa
klienta”.
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